
 
Інформаційне повідомлення 

департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть проводити незалежну оцінку об’єктів комунальної власності, що відбувся 11 квітня 2019 року: 

 
За результатами конкурсу переможцями визнано: 

1. ФОП Башірову Л.О. по об’єкту: 
    

№ 
з/п 

Назва навчального закладу, адреса Номера приміщень, позначення об’єкта нерухомого майна 
літерою, площа, поверх будівлі  

1 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Трегубова, 18 

нежитлові приміщення №№33, 34 першого поверху будівлі 
(літ.А-4) загальною площею 21,1 кв.м  

2 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Академіка Александрова, 7  
 

нежитлові приміщення №№9-13, 16-18, 91, 92 першого поверху 
будівлі (літ.А-3) загальною площею 130,4 кв.м  

3 Запорізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №30 Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул. Парковий бульвар, 4 

нежитлові приміщення №№17-26 першого поверху будівлі (літ. 
А-4) загальною площею 78,5 кв.м  

4 Запорізька гімназія №31 Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул. Добролюбова, 4 

нежитлові приміщення №№90-96, 106, 107 підвалу та 
приміщення комори будівлі (літ.А-4) загальною площею 132,44 
кв.м 

5 Запорізька гімназія №50 Запорізької міської ради Запорізької 
області, 
вул. Богдана Хмельницького, 22 

нежитлові приміщення №№27-29 першого поверху будівлі (літ. 
А-3), загальною площею 42 кв.м, 
 

6 Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №59 з 
поглибленим вивченням англійської мови  
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Сергія Синенка, 10 

нежитлові приміщення №№3,4 першого поверху будівлі (літ. А-
3) загальною площею 14,3 ка.м,  

7 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Братська, 15 

нежитлові приміщення другого поверху будівлі (літ.А 2-3) 
загальною площею 72,62 кв.м, а саме: частина приміщення № 53 
площею 7,5 кв.м №58 площею 32,4 кв.м №59 площею 10,2 кв.м 
частина приміщення № 60 площею 22,52 кв.м 

8 Запорізький багатопрофільний ліцей №62 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул. Незалежної України, 9 

нежитлові приміщення №№70-79,  
81-85 першого поверху будівлі 
(літ.А-4) загальною площею 246,4 кв.м 

9 Запорізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №66 Запорізької міської ради Запорізької 

нежитлове приміщення №55 першого поверху будівлі (літ А-4) 
площею 24,5 кв.м 



області, вул. Рекордна, 1 
10 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №69 

Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Ладозька, 2 

нежитлові приміщення №№44-53 першого поверху будівлі (літ. А-
3) загальною площею 144,2 кв.м  

11 Запорізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №73 Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул. Дудикіна, 16 

нежитлові приміщення №№20-32 підвалу будівлі (харчоблок) 
(літ.А-4) загальною площею: 165,3 кв.м  

12 Запорізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №81 Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул. Істоміна, 18 

нежитлові приміщення №№85-88 другого поверху будівлі 
(літ.А

2
-2) загальною площею 78,9 кв.м, 

13 Запорізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 86 Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул. Дегтярьова, 5-б 

нежитлові приміщення №№45-54 першого поверху будівлі (літ. 
А-2) загальною площею 91,1 кв.м  

14 Запорізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул. Хакаська, 3-б 

нежитлові приміщення №№19, 20 першого поверху будівлі 
(літ. А-2,-4) загальною площею 76,4 кв.м  

15 Запорізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 89 Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул. Михайлова, 15 

нежитлові приміщення №№135-144 другого поверху будівлі 
(літ.А-3-2) загальною площею 134,0 кв.м 

16 Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 100 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Ладозька, 2-а 

нежитлові приміщення №№62-78 першого поверху будівлі 
(літ.А-3-4) загальною площею 186,2кв.м 

17 Запорізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №104 Запорізької міської ради Запорізької 
області, вул. Сергія Синенка, 65-в (корпус 1) 

нежитлові приміщення №№62-77 першого поверху будівлі 
(літ.А-3, А-4) загальною площею 203,4 кв.м 

18 Запорізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №104 ЗМР Запорізької області, вул. Сергія 
Синенка, 61-а, корпус 2 

нежитлові приміщення №№12-14 першого поверху будівлі 
(літ.А-2) загальною площею 26,4 кв.м 

19 Запорізький навчально-виховний комплекс №109 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул. Дніпровські пороги, 29 

нежитлові приміщення №№ 47- 65 першого поверху будівлі 
(літ.А-2,3,4) загальною площею 236,6 кв.м  

20 Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул. Професора Толока, 29 

нежитлові приміщення №№60-72 першого поверху будівлі 
(літ.А-3) загальною площею 167,5 кв.м  

 

 
2. ПП «Оціночна фірма «Аналітик» по об’єкту: 

 



№ 
з/п 

Назва навчального закладу, адреса Найменування обладнання 
(згідно бухгалтерського обліку) 
 

1 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Трегубова, 18 

електроплита, інвентарний номер 111378946 марміт, 
інвентарний номер 111375216  водонагрівач, інвентарний номер 
111379743 

2 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Академіка Александрова, 7  

електропательня, інвентарний номер 101420002 електроплита, 
інвентарний номер 101420015, марміт, інвентарний номер 
101420018, електрокотел, інвентарний номер 101420022,  
привід універсальний, інвентарні номери 101420007, 
101420017-2од. картоплечистка, інвентарний номер 101420020, 
холодильник ШХ 80, інвентарний номер 101490106, 
машина тістомісильна без дежи, інвентарний номер 101490042 
 

3 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Парковий бульвар, 4 

шафа електропекарська, інвентарний номер 101420009, 
холодильна шафа, інвентарний номер 101420011, шафа 
жарочна, інвентарний номер 101420012, прилавок холодильній, 
інвентарний номер 101490069, водонагрівач, інвентарний номер 
111371506, система вентиляційна, інвентарний номер 
101450003 

4 Запорізька гімназія №31 Запорізької міської ради Запорізької 
області, 
вул. Добролюбова, 4 

електроплита, інвентарний номер 101420010, посудомийна 
машина, інвентарний номер 101420004, марміт, інвентарний 
номер  101420014, електросковорідка, інвентарний номер 
101420009, електром’ясорубка, інвентарний номер 101420008, 
тістомісильна машина, інвентарний номер 101420012, шафа 
пекарська, інвентарний номер 101420013, холодильна вітрина, 
інвентарний номер 101490180, холодильна камера, інвентарний 
номер 101490003, шафа холодильна ШХ80, інвентарний номер 
101490042, холодильна камера, інвентарний номер 101480069,  
холодильник, інвентарний номер 111379213, водонагрівач, 
інвентарний номер 111371267-2 од.,  система вентиляційна, 
інвентарний номер 101420017 

5 Запорізька гімназія №50 Запорізької міської ради Запорізької 
області, 
вул. Богдана Хмельницького, 22 
 

елктромарміт, інвентарний номер 101420004,  
електрокип’ятильник, інвентарний номер 1014900137  
водонагрівач, інвентарний номер  111371505 

6 Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №59 з 
поглибленим вивченням англійської мови  
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Сергія Синенка, 10 

холодильник з морозильною камерою, інвентарний номер 
101480027 

7 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61 
Запорізької міської ради Запорізької області, 

шафа жарочна, інвентарний номер 111379498, холодильна 
шафа, інвентарний номер 101420007, електроплита 6 конф. з 



вул. Братська, 15 духовкою,  інвентарний номер 101420006  
8 Запорізький багатопрофільний ліцей №62 Запорізької міської 

ради Запорізької області, 
вул. Незалежної України, 9 

електроплита, інвентарний номер 1014290070, шафа пекарська, 
інвентарний номер 101490074, електрокотел, інвентарний 
номер 101490078, привід електричний, інвентарний номер 
101490080, електрокип’ятильник інвентарний номер 111379743 

9 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №66 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Рекордна, 1 

електроплита ЕПК-6, інвентарний номер 101420019, 
водонагрівач, інвентарний номер 111375412, холодильник, 
інвентарний номер 111371506   

10 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №69 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Ладозька, 2 

електром’ясорубка, інвентарний номер 101420001, шафа 
духова, інвентарний номер 101420004, холодильна камера, 
інвентарний номер 101490078, холодильна камера, інвентарний 
номер 101490040, водонагрівач, інвентарний номер 111371769,  
тістозамішувач, інвентарний номер 111378869 шафа жарочна, 
інвентарний номер 101420013 

11 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №73 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Дудикіна, 16 

електроплита 6 конф., інвентарний номер 101420020, марміт, 
інвентарні номери  101420012, 101420005-2од, плити, 
інвентарні номери №101420007, 101420008-2од, холодильна 
шафа, інвентарний номер 101420004, шафа жарочна, інвентарні 
номери  101420010, 101420019 – 2од. тістомісильна машина, 
інвентарний номер 101420011, прилавок холодильний, 
інвентарний номер 101420013, електросковорідка, інвентарний 
номер 101420014, система витяжна, інвентарний номер 
101420018 

12 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №81 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Істоміна, 18 

електроплити, інвентарний номер 101420011, 
марміт, інвентарний номер 101420005,  
холодильник з морозильною камерою, інвентарний номер 
101480033 

13 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 86 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Дегтярьова, 5-б 

електроплити, інвентарні номери 101420001, 101400024-2 од.  
посудомийна машина, інвентарний номер 101420006, марміт, 
інвентарний номер 101420005, електросковорідка, інвентарні 
номери 101420023, 101420002 -2 од. холодильна вітрина, 
інвентарний номер 101420007, холодильний 
агрегат,інвентарний номер 101420008,  холодильна камера, 
інвентарний номер 101420010, казан водяний, інвентарний 
номер 101420011, шафа холодильна, інвентарний номер 
101420025, водонагрівач, інвентарний номер 111371287 

14 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 87 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Хакаська, 3-б 

електроплита, інвентарний номер 101420004, марміт, 
інвентарний номер 101420003, електрошафа, інвентарний номер 
101420006, привід універсальний, інвентарний номер 
101420007, електросковорідка, інвентарний номер 101420009, 
тістомісильна машина, інвентарний номер 101420010 



15 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 89 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Михайлова, 15 

електроплита, інвентарний номер 101420003, марміт, 
інвентарний номер 101420010, привід універсальний, 
інвентарний номер 101420001, електросковорідка, інвентарний 
номер 101420002, шафа пекарська, інвентарний номер  
101420005, тістомісильна машина, інвентарний номер 
101420012, водонагрівач, інвентарний номер 111371769, 
холодильник «Кодри», інвентарний номер 101420020 

16 Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 100 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Ладозька, 2-а 

електроплити. інвентарні номери, №101420014, 101420015 –2 
од. марміт, інвентарний номер 101420006, холодильна камера 
для овочів, інвентарний номер 101420023, протирочна машина, 
інвентарний номер 101420009, електрокотел, інвентарний 
номер 101420010, шафа духова, інвентарний номер 101420012,  
електром'ясорубка, інвентарний номер 101420019, привід 
універсал, інвентарний номер 101420020, овочерізка, 
інвентарний номер 101420021, картоплечистка, інвентарний 
номер 101420022, холодильна камера, інвентарний номер 
101420024 

17 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №104 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Сергія Синенка, 65-в  
(корпус 1) 

електроплити, інвентарні номери 101420027, 101420028 – 2од.,  
електросковорідка, інвентарний номер 101420033, шафа 
жарочна, інвентарний номер 101420026, тістомісильна машина, 
інвентарний номер 101420020, привід універерсальний. 
інвентарний номер 101420039 

18 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №104 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Сергія Синенка, 61-а (корпус 2) 

електроводонагрівач, інвентарний номер 101420040 

19 Запорізький навчально-виховний комплекс №109 Запорізької 
міської ради Запорізької області, 
вул. Дніпровські пороги, 29 

електроплита, інвентарний номер 101420009, шафа пекарська, 
інвентарний номер 101420028,привід універерсальний., 
інвентарний номер 101420008, тістомісильна машина, 
інвентарний номер 101420016, електропекарська шафа, 
інвентарний номер 101420005, електроплита 6-ти конф., 
інвентарний номер 101420029 шафи холодильні, інвентарні 
номери 101490182, 101490183- 2 од., м’ясорубка Вosh, 
інвентарні номери 101490175, 101490176-2од., холодильник 
Hitachi, інвентарний номер  №101490166 ,холодильна камера, 
інвентарний номер  №101490204, ваги ВЕСТ, інвентарний 
номер  №101490185, холодильник Атлант, інвентарний номер  
№101490188 -1 од., м’ясорубка Frosty, інвентарний номер  
№101420030 , стілаж, інвентарний номер  №101630105, 
водонагрівач, інвентарний номер  №101490167, 
ваги, інвентарний номер  №111362050, шафа д/хліба, 
інвентарний номер  №111369421, бак 30 л, інвентарний номер  
№111360455, бак 20 л,  інвентарний номер  №111360456 – 5 од., 



дуршлаг, інвентарний номер    №111362520 -2 од., каструля 7 л, 
інвентарний номер  №111364464 ,картофелем’ялка, інвентарний 
номер  №111364550, миска металева,  інвентарний номер  
№111365984,миска 5 л, інвентарний номер  №111365986 – 2 од., 
миска 3 л, інвентарний номер  №111365987 -2 од. 

20 Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради 
Запорізької області, вул. Професора Толока, 29 

електроплити, інвентарні номери 101420001, 10140003– 2 од;  
посудомийна машина, інвентарний номер 101420020, 
холодильна шафа, інвентарний номер 101490229, 
електросковорідка, інвентарний номер 101420004, шафа 
жарочна, інвентарний номер 101420005, електрокотел, 
інвентарний номер 101420011, привід універерсальний, 
інвентарний номер 101420008, електром'ясорубка, інвентарний 
номер 101420019, шафа жарочна, інвентарний номер 
101420021, плита електрична, інвентарний номер 101420022, 
водонагрівач, інвентарний номер 111371669-2од,  
холодильна шафа, інвентарний номер 101420021 

 
3. ТОВ «Експертно-аналітичний центр» по об’єкту: 

 

№ 
з/п 

Назва навчального закладу, адреса Номер приміщення, позначення об’єкта нерухомого майна 
літерою, площа, поверх будівлі 

1 Запорізький колегіум«Мала гуманітарна академія» 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Героїв 93-ї бригади, 13 

нежитлові приміщення №№36-44 першого поверху будівлі (літ.А-
3) загальною площею 150,4 кв.м  

2 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Василя Сергієнка,12А 

нежитлові приміщення №№10-19 першого поверху будівлі (літ. 
А-3) загальною площею 146,5 кв.м 

3 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Чотирнадцятого Жовтня, 13 

нежитлові приміщення №№35-48 першого поверху будівлі (літ.А-
3) загальною площею 167,8 кв.м 

4 Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 40 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Героїв 93-ї бригади, 18-а 

нежитлові приміщення №№95-101, 104-106 першого поверху 
будівлі (літ. А-3) загальною площею 152,00 кв.м 

5 Запорізька гімназія №45 Запорізької міської ради Запорізької 
області, пр. Ювілейний, 30-А 

нежитлові приміщення №№95, 97-103 першого поверху будівлі 
(літ.А-3) загальною площею 148,3кв.м  

6 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Світла, 16-А 

нежитлові приміщення №№102-110 першого поверху будівлі 
(літ.А-1, А-3) загальною площею 148,6 кв.м  



7 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 51 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Воронезька, 4 

нежитлові приміщення №№29-32 першого поверху будівлі (літ.А-
3) загальною площею 137,9 кв.м 

8 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 91 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Лахтінська, 6-а 

нежитлові приміщення №№14-22 та частина приміщення №13 
площею 10,0 кв.м першого поверху будівлі (літ.А-2,А-4) 
загальною площею 134,1 кв.м 

9 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 92 
Запорізької міської ради Запорізької області, вул. Лахтінська, 
9 

нежитлові приміщення №№16-20, 22-24 та частина приміщення 
№15 площею 10,0 кв.м першого поверху будівлі (літ.А-2) 
загальною площею 118,7 кв.м 

10 Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської 
ради Запорізької області, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-А 

нежитлові приміщення №№31-44 першого поверху будівлі 
(літ.А-3) загальною площею 167,9 кв.м 

11 Запорізький загальноосвітній багатопрофільний навчально-
виховний комплекс №106 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул. Рубана, 9 

нежитлові приміщення №№40-55 та частина приміщення №56 
площею 10,0 кв.м, першого поверху будівлі (літ.А-4) загальною 
площею  
216,4 кв.м 

12 Запорізький загальноосвітній навчально-виховний комплекс 
№108 Запорізької міської ради Запорізької області, вул. 
Дорошенка, 1 

нежитлові приміщення №№49, 50, 53-59, 65 та частина 
приміщення №66 площею 10,0 кв.м першого поверху будівлі 
(літ.А-4) загальною площею 191,5 кв.м 

 

4. ФОП Перевай В.С. по об’єкту: 
 

№ 
з/п 

Назва навчального закладу, адреса Найменування обладнання (згідно бухгалтерського обліку) 
 

1 Запорізький колегіум«Мала гуманітарна академія» 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Героїв 93-ї бригади, 13 

водонагрівач, інвентарний номер 111370122, картоплечистка, 
інвентарний номер 1014239, жарова шафа, інвентарний номер 
1014234, плита електрична, інвентарні номери 1014237, 1014238 
- 2 од, посудомийка, інвентарний номер 1014236, 
електром'ясорубка, інвентарний номер  1014240, привід 
універсальний, інвентарний номер 1014217, тістоміс, інвентарні 
номери 1014241,  1014241 – 2 од, спліт система для холодильної 
шафи, інвентарний номер 1014235, холодильник побутовий, 
інвентарний номер 1014976, холодильник промисловий, 
інвентарний номер 101490183, холодильна камера, інвентарні 
номери 10142004, 10142003 – 2 од,  сковорода електрична, 
інвентарний номер 1014232, пристрій для підготовки та 
фільтрації води, інвентарний номер 1014223, компресор, 
інвентарний номер 10142002, фільтр для води, інвентарний 
номер 111370293 



2 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Василя Сергієнка, 12-А 

шафа електропекарська, інвентарний номер 101420005, шафа 
холодильна, інвентарний номер 101420023, плита електрична, 
інвентарні номери 101420018, 101420026 - 2 од., машина 
тістомісильна, інвентарний номер 101420027, вітрина-прилавок, 
інвентарний номер 101420029, стіл виробничий, інвентарний 
номер 11134003 - 9 од., ванна мийна, інвентарний номер 
11136004 - 5 од., ваги поштові, інвентарний номер 11137001, 
м’ясорубка електрична, інвентарний номер 11137016, 
водонагрівач, інвентарний номер 11137003Р0 
 

3  Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32                                                         
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Чотирнадцятого Жовтня, 13 

електросковорода, інвентарний номер 101420007, шафа 
жарочна, інвентарний номер 101420008, електром’ясорубка, 
інвентарний номер 101420011, шафа холодильна, інвентарний 
номер 101420014, камера холодильна, інвентарний номер 
101420016, машина тістозамішувальна, інвентарний номер 
101420018, плита електрична, інвентарний номер 101420020, 
плита електрична, інвентарний номер 101420022, плита 
електрична, інвентарний номер 101420021, шафа пекарська, 
інвентарний номер 101420023, шафа холодильна ШХ-0,5, 
інвентарний номер 1014200025С4, стійка барна, інвентарний 
номер 11136003 -5 од., електрокип’ятильник, МАСТРО-26 
інвентарний номер 101480023Р3, стіл виробничий, інвентарний 
номер 11136046 - 6 од., ванна мийна зварна, інвентарний номер 
11136109Р3 - 2 од., стіл кухонний, інвентарний номер 
11136112Р4, водонагрівач, інвентарний номер 11137011Р 
 

4 Запорізька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 40 Запорізької міської ради Запорізької 
області, 
вул. Героїв 93-ї бригади, 18-а 

плита електрична, інвентарний номер 101420012, гірка 
вітамінна, інвентарний номер 101420015, плита електрична, 
інвентарний номер 101420021, шафа холодильна, інвентарний 
номер 101420024, котел електричний, інвентарний номер 
101420025, машина тістомісильна, інвентарний номер 
101420029, шафа електропекарська, інвентарний номер 
101420030, агрегат холодильний, інвентарний номер 101420032, 
камера холодильна, інвентарний номер 101420033, камера 
холодильна, інвентарний номер 101420034, привід 
універсальний, інвентарний номер 101420035, ванна мийна 2-
секційна, інвентарний номер 101620025Р3, ванна мийна 3-
секційна, інвентарний номер 101620026Р3, шафа для хліба, 
інвентарний номер 101630051, стіл виробничий, інвентарний 



номер 11134004 -7 од., стіл виробничий, інвентарний номер 
11134005 -3 од., ванна мийна, інвентарний номер 11136001 – 2 
од., прилавок, інвентарний номер 11137001, ваги, інвентарний 
номер 11136005, водонагрівач 100л, інвентарний номер 
11137005С 

5 Запорізька гімназія №45 Запорізької міської ради Запорізької 
області, 
пр. Ювілейний, 30-А 

шафа пекарська ШПЕ-2, інвентарний номер 101420019С8, 
м'ясорубка електрична, інвентарний номер 101420004, котел 
електричний ,інвентарний номер 101420005, шафа холодильна, 
інвентарний номер 101420008, плита електрична 4-х конф, 
інвентарний номер 101420010, овочерізка, інвентарний номер 
101420014 камера холодильна, інвентарний номер 101420015, 
камера холодильна, інвентарний номер 101420016, плита 
електрична 4х конф, інвентарний номер 101420017, камера 
холодильна, інвентарний номер 101420015, плита електрична 2х 
конф, інвентарний номер 101420018, водонагрівач, інвентарний 
номер 11137000Р 

6 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 
Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Світла, 16-А 

плита електрична, інвентарний номер 101420002, шафа 
електропекарська, інвентарний номер 101420020, камера 
холодильна, інвентарний номер 101420022, камера холодильна, 
інвентарний номер 101420023, водонагрівач, інвентарний номер 
101490175Р, мийка н/ж 1-секція, інвентарний номер 111360816 - 
3 од., мийка н/ж 2 – секції, інвентарний номер 111360826, мийка 
н/ж 2-секції, інвентарний номер 111360826 

7 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 51 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Воронезька, 4 

сковорода електрична, інвентарний номер 101420001, плита 
електрична, інвентарний номер 101420003, плита електрична, 
інвентарний номер 101420004, компресор, інвентарний номер 
101420008, компресор, інвентарний номер 101420009, плита 
електрична, інвентарний номер 101420015, м’ясорубка, 
інвентарний номер 101420021, шафа жарочна, інвентарний 
номер 101420022, машина тістомісильна, інвентарний номер 
101420023, камера холодильна, інвентарний номер 101420024, 
камера холодильна, інвентарний номер 101420025, ванна мийна, 
інвентарний номер 11136003 – 4 одиниці, стіл виробничий, 
інвентарний номер 11136064 – 8 од. 

8 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 91 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Лахтінська, 6-а 

шафа електропекарська, інвентарний номер 101420001, машина 
холодильна,  інвентарний номер 101420003, прилавок  
холодильний,  інвентарний номер 101420004, плита електрична, 
інвентарний номер 101420006, шафа холодильна,  інвентарний 
номер 101420011, котел електричний, інвентарний номер 
101420014, машина посудомийна, інвентарний номер 
101420015, марміт електричний,  інвентарний номер 101420016 



марміт електричний, інвентарний номер 101420017 сковорода 
електрична,  інвентарний номер 101420018, м’ясорубка 
електрична, інвентарний номер 101420019, шафа витяжна, 
інвентарний номер 101450001, ванна мийна, інвентарний номер 
11136010 – 4од., стіл виробничий, інвентарний номер 11136078 
– 6 од., електрокип’ятильник, інвентарний номер 11137008, 
водонагрівач, інвентарний номер 11137003Р 

9 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 92 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Лахтінська, 9 

шафа жарочна, інвентарний номер 101420012, шафа холодильна 
інвентарний номер 101420013, марміт електричний, інвентарний 
номер 101420014, марміт електричний, інвентарний номер 
101420015, шафа холодильна, інвентарний номер 101420017, 
шафа жарочна, інвентарний номер 101420019, машина 
тістомісильна, інвентарний номер 101420020, м’ясорубка 
електрична, інвентарний номер 101420021, плита електрична 
ПЕ-4Ш4, інвентарний номер 101420022С3, плита електрична 
ПЕ-2Ш4, інвентарний номер 101420023С3, холодильник 
Whirpool, інвентарний номер 101480022Р5, стіл виробничий, 
інвентарний номер 11134005 – 6 од.,ванна мийна, інвентарний 
номер 11136001 – 2 од., водонагрівач "Rondo",  інвентарний 
номер 11137007Р 

10 Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської 
ради Запорізької області, 
вул. Героїв 93-ї бригади, 13-А 

секція-стіл СОЕМ-2, інвентарний номер 10142004 ,плита 
електрична, інвентарний номер 10142012 електроплита, 
інвентарний номер 10142013, електроплита, інвентарний номер 
10142014, електросковорода, інвентарний номер 10152015, 
шафа жарочна, інвентарний номер 10142016, електрокотел КПЄ 
160, інвентарний номер 10142018, привід універсальний, 
інвентарний номер 10142010, машина тісто змішувальна, 
інвентарний номер №10142025, електром'ясорубка, інвентарний 
номер 10142026 ваги РП-150, інвентарний номер 10145001, 
водонагрівач СВFU, інвентарний номер 10145254, ванни мийні, 
інвентарний номер 10149022, ванни мийні, інвентарний номер 
10149023, ванни мийні, інвентарний номер 11131140 - 10 од., 
плита електрична, інвентарний номер 11139761 - 2 од., шафа 
холодильна, інвентарний номер 10149156, локальна система 
доочистки води, інвентарний номер 10149403 

11 Запорізький загальноосвітній багатопрофільний навчально-
виховний комплекс №106 Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул. Рубана, 9 

ваги для стат.зважування, інвентарний номер 101430001, плита 
електрична, інвентарний номер 101420002, сковорода 
електрична, інвентарний номер 101420004, шафа жарочна,  
інвентарний номер 101420007, котел електричний, інвентарний 



номер 101420009, привід універсальний, інвентарний номер 
101420011, машина протирочна, інвентарний номер 101420012, 
овочерізка, інвентарний номер 101420013, транспортер для 
збирання посуду, інвентарний номер 101420019, машина 
посудомийна, інвентарний номер 101420020, лінія 
самообслуговування, інвентарний номер 101420021, машина 
тістомісильна, інвентарний номер 101420023, м’ясорубка 
електрична, інвентарний номер 101420024, плита електрична, 
ПЕ-2Ш4 інвентарний номер 101420032С3, плита електрична, 
ПЕ-6Ш4 інвентарний номер 101420033С3, котел 
харчоварильний КПЕ-160М, масляний інвентарний номер 
101420034С6, картоплечистка МОК-150М, інвентарний номер 
101420035С6. водонагрівач "Gorenie"-100л, інвентарний номер 
11137002Р 

12 Запорізький загальноосвітній навчально-виховний комплекс 
№108 Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Дорошенка, 1 

машина тістомісильна, інвентарний номер 101420012, котел 
електричний, інвентарний номер 101420014, сковорода 
електрична, інвентарний номер 01420018, плита електрична 4-
комфорна без духовки, інвентарний номер 10420030С2, машина 
для протирання овочів, інвентарний номер 101420035С6, 
картоплечистка, інвентарний номер 101420036С6, шафа 
жарочна, інвентарний номер 101420037С6, шафа пекарська, 
інвентарний номер 101420038С6, шафа холодильна, інвентарний 
номер 101420039С6, мийка, інвентарний номер 11131140 – 6 од.,  
стіл виробничий, інвентарний номер 11136080 – 10 од, 
м’ясорубка електрична, інвентарний номер 11137010 

 
5. ФОП Бітяков Д.М. по об’єкту:  

№ 
з/п 

Назва навчального закладу, адреса Номер приміщення, позначення об’єкта нерухомого майна 
літерою, площа, поверх 

 
1 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені 

Т.Г.Шевченка Запорізької міської ради Запорізької області, 
вул. Шкільна, 11 

нежитлові приміщення першого та другого поверхів будівлі 
(літ.А-3) загальною площею 93,3 кв.м, а саме: приміщення 
№№47, площею 6,1 кв.м, приміщення 48 площею 13,3 кв.м, 
приміщення № 113 площею 8,8 кв.м, приміщення № 114 
площею 6,4 кв.м, приміщення № 115 площею 32,8 кв.м, 
приміщення № 116 площею 8,0 кв.м, приміщення № 117 
площею 12,1 кв.м, приміщення № 118 площею 11,9 кв.м, 

2 Запорізька гімназія № 2 імені Лесі Українки Запорізької 
міської ради Запорізької області, вул. Шкільна, 36 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-3) 
загальною площею 137,5 кв.м, а саме: приміщення № 14 



площею 33,3 кв.м, приміщення № 15 площею 1,4 кв.м, 
приміщення № 16 площею 8,9 кв.м, приміщення № 17 площею 
23,2 кв.м, приміщення № 18 площею 70,7 кв.м, 
 

3 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Тургенєва/вул. 
Гоголя, 33/55 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-2,А
1
-

3,А
2
) загальною площею 106,3 кв.м, а саме: приміщення № 37 

площею 14,8 кв.м, приміщення № 38 площею 8,3 кв.м, 
приміщення № 39 площею 8,3 кв.м, приміщення № 40 площею 
1,5 кв.м, приміщення № 41 площею 2,0 кв.м,  приміщення № 42 
площею 2,4 кв.м, приміщення № 43 площею 6,2 кв.м, 
приміщення № 44 площею 6,0 кв.м, приміщення № 45 площею 
1,4 кв.м, приміщення № 46 площею 11,4 кв.м, приміщення № 47 
площею 11,9кв.м, частина приміщення №48 площею 32,1 кв.м 

4 Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул. Поштова, 4 

нежитлові приміщення цокольного поверху будівлі (літ.А
1
-4) 

загальною площею 137,9 кв.м, а саме: приміщення №  6 
площею 2,8 кв.м, приміщення №  7 площею 2,7 кв.м, 
приміщення №  8 площею 8,9 кв.м, приміщення №  9 площею 
51,4 кв.м, приміщення № 17 площею 16,8 кв.м, приміщення № 
18 площею 10,9 кв.м, приміщення № 19 площею 2,9 кв.м, 
приміщення № 20 площею 6,5 кв.м, приміщення № 21 площею 
7,6 кв.м, приміщення № 22 площею 14,3 кв.м, приміщення № 23 
площею 6,5 кв.м, приміщення № 24 площею 1,5 кв.м, 
приміщення № 25 площею 1,8 кв.м, приміщення № 26 площею 
1,1 кв.м, приміщення № 27 площею 2,2 кв.м,  

5 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Фортечна, 68 

нежитлові приміщення підвального та першого поверхів будівлі 
(літ.А-4-2) загальною площею 104,6 кв.м, а саме: підвальний 
поверх: приміщення № 22 площею 40,0 кв.м, приміщення № 23 
площею 10,3 кв.м, приміщення № 24 площею 10,0 кв.м, 
приміщення № 25 площею 12,7 кв.м, приміщення № 26 площею 
6,8 кв.м, приміщення № 27 площею 5,7 кв.м, Перший поверх: 
приміщення № 58 площею 4,6 кв.м, приміщення № 59 площею 
14,5 кв.м, 

6 Запорізький Академічний ліцей Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул. Гоголя, 155 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-2,4) 
загальною площею 109,5 кв.м, а саме: приміщення № 30 
площею 43,2 кв.м, приміщення № 31 площею 31,4 кв.м, 
приміщення № 32 площею 6,6 кв.м, приміщення № 33 площею 
9,6 кв.м, приміщення № 35 площею 8,8 кв.м, приміщення № 36 
площею 1,6 кв.м, приміщення № 37 площею 1,6 кв.м,  
приміщення № 38 площею 6,7 кв.м, 



7 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
пр. Соборний, 154 г 

нежитлові приміщення підвального поверху будівлі (літ.А-4) 
загальною площею 159,2 кв.м, а саме: приміщення № 3 площею 
4,8 кв.м, приміщення № 4 площею 3,1 кв.м, приміщення № 5 
площею 10,5 кв.м, приміщення № 6 площею 14,6 кв.м, 
приміщення № 7 площею 3,1 кв.м, приміщення № 8 площею 8,9 
кв.м, приміщення № 9 площею 5,1 кв.м, приміщення № 10 
площею 19,1 кв.м,приміщення № 11 площею 6,5 кв.м, 
приміщення № 14 площею 1,2 кв.м, приміщення № 15 площею 
1,2 кв.м, приміщення № 16 площею 1,7 кв.м, приміщення № 17 
площею 7,7 кв.м, приміщення № 18 площею 12,3 кв.м, 
приміщення № 19 площею 59,4 кв.м, 

8 Запорізький колегіум № 98 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул. Запорізька, 1а 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-3) 
загальною площею 167,0 кв.м, а саме: приміщення № 31  лощею 
54,9 кв.м, приміщення № 32 площею 6,5 кв.м, приміщення № 33 
площею 13,5 кв.м, приміщення № 34 площею 12,0 кв.м, 
приміщення № 35 площею 18,4 кв.м, приміщення № 36 площею 
20,9 кв.м, приміщення № 37 площею 8,1 кв.м, приміщення № 38 
площею 10,3 кв.м, приміщення № 39 площею 7,0 кв.м, 
приміщення № 40 площею 11,3 кв.м, приміщення №  1 площею 
1,7 кв.м, приміщення № 42 площею 1,2 кв.м, приміщення № 43 
площею 1,2 кв.м, 

9 Запорізький ліцей №105 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул. Запорізька, 13а 

нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ.А-2) 
загальною площею    16,6 кв.м, а саме: приміщення № 44 
площею 2,6 кв.м, приміщення № 45 площею 1,4 кв.м, Частина 
приміщення №42 площею  12,6 кв.м, 

10 Запорізький технічний ліцей Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул. Залізнична/ 
вул. Інститутська, 11/2 

нежитлові приміщення 56,8 кв.м, а саме: Частина приміщення 
№13 площею 7,2 кв.м, приміщення № 14 площею 22,6 кв.м, 
приміщення № 15 площею 12,1 кв.м, приміщення № 16 площею 
3,3 кв.м, приміщення № 17 площею 1,4 кв.м, приміщення № 18 
площею 2,5 кв.м, приміщення № 19 площею 7,7 кв.м, 

 

6. ТОВ центр «Бізнесінформ» по об’єкту: 

№ 
з/п 

Назва навчального закладу, адреса Найменування обладнання (згідно бухгалтерського обліку) 
 

1 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені 
Т.Г.Шевченка Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Шкільна, 11 

посудомийна машина, інвентарний номер 10149006Д, 
електромарміт, інвентарний номер 101420006 не робочий, 
електромарміт, інвентарний номер 101420008 не робочий, 
електроплита, інвентарний номер 10141012Д, електроплита, 
інвентарний номер 10141195Д, пекарська шафа к/в, інвентарний 



номер 10141011Д 
2 Запорізька гімназія № 2 імені Лесі Українки Запорізької 

міської ради Запорізької області, вул. Шкільна, 36 

електром’ясорубка, інвентарний номер 101420015, 
електроплита, інвентарний номер 101420015, машина 
тістомісильна, інвентарний номер 101420003, шафа жарочна, 
інвентарний номер 101420005, холодильна шафа, інвентарний 
номер 101490010 не робочий, витяжка для харчоблока, 
інвентарний номер 10142010Д, посудомийна машина, 
інвентарний номер 10142007Д, шафа пекарська ШПЕС, 
інвентарний номер 10142009Д 

3 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Тургенєва/ 
вул. Гоголя, 33/55 

посудомийна машина МПУ-700, інвентарний номер 10149006Д, 
СВЧ-піч Elenberg, інвентарний номер 1113038Б, електроплита 
ПЕ-ЗД 3-х конф., інвентарний номер 10149517Д, тістомісильна 
машина б/у, інвентарний номер 1113148Б, електросковорода 
б/у, інвентарний номер 1113151Б, електрокотел КЄ, 
інвентарний номер 101420007, шафа пекарська ШПЕС-3, 
інвентарний номер 10149029Д, м’ясорубка електрична, 
інвентарний номер 10149088Д, плита електрична ПЕД4, 
інвентарний номер 10141528Д  

4 Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул. Поштова, 4 

електросковорода, інвентарний номер 101420007, шафа 
жарочно-кондитерська, інвентарний номер 101420006, 
електроплита 6-ти конф., інвентарний номер 101420003, 
електром’ясорубка, інвентарний номер 101420174, машина 
тістомісильна, інвентарний номер 101420175, електропіч, 
інвентарний номер 10141281Д, електрокип’ятильник, 
інвентарний номер 10149110Б, посудомийна машина, 
інвентарний номер 10149118Б 

5 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
вул. Фортечна, 68 

підйомник, інвентарний номер 101420006, витяжка, 
інвентарний номер 101450015; м’ясорубка, інвентарний номер 
101420012, електроплита, інвентарний номер 101420013, 
електроплита, інвентарний номер 10149204Д, холодильник LG 
syd/, інвентарний номер 10149044Б, посудомийна машина 
МПУ-7-700-01, інвентарний номер 10149212Д, тістоміс 
спіральний EFC-SMT-20-3F-2, інвентарний номер 10149208Д, 
шафа пекарська ШПЕС-3 «Майстер», інвентарний номер 
10149211Д 

6 Запорізький Академічний ліцей Запорізької міської ради 
Запорізької області, 
вул. Гоголя, 155 

електроплита 6-ти конф., інвентарний номер 101420012, 
машина фреонова, інвентарний номер 101490015 не робоча, 
шафа пекарська, інвентарний номер 101420017, привод 
універсальний, інвентарний номер 101420025, посудомийна 
машина інвентарний номер 10149003Д, марміт МСЕ, 
інвентарний номер 101420169 не робочий; електрична плита 
ПЕ-4, інвентарний номер 10149254С, тістомісильна машина б/у, 
інвентарний номер 1113102Б, витяжна вентиляція б/у, 



інвентарний номер 1113262Б,ваги продовольчі, інвентарний 
номер 1113265Б - 3 од. 

7 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 76 
Запорізької міської ради Запорізької області,  
пр. Соборний, 154 г 

електросковорода, інвентарний номер 101420009, 
електромарміт, інвентарний номер 101420011 не робочий, 
прилавок ПВШ, інвентарний номер 101490014, шафа ВРУ, 
інвентарний номер 101440015, холодильна вітрина, інвентарний 
номер 101490019, котел ГДР160Х, інвентарний номер 
101420141, електроплита 4-х конф., інвентарний номер 
101490153Б, електром’ясорубка, інвентарний номер 11130073, 
водонагрівач ROUND інвентарний номер 1113037Б, 
тістомісильна машина, інвентарний номер 1113276Б, жарочна 
шафа, інвентарний номер 10142018Д, посудомийна машина, 
інвентарний номер 14122089Д  

8 Запорізький колегіум № 98 Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул. Запорізька, 1а 

машина тістомісильна, інвентарний номер 
101420027,холодильна шафа, інвентарний номер 101490124, 
посудомийна машина, інвентарний номер 10149010Д, 
посудомийна машина, інвентарний номер 10149088Д, 
електроплита, інвентарний номер 10149257Д, 
електрокип’ятильник, інвентарний номер 10149258Д, шафа 
пекарська 3-секц., інвентарний номер 10148267Д, холодильник 
«Веко», інвентарний номер 10149273Д, електром’ясорубка к/в, 
інвентарний номер 1113032Б, електропіч к/в, інвентарний 
номер 1113024Б, духова шафа, інвентарний номер 101490 89Д, 
витяжка, інвентарний номер 10141091Д 

9 Запорізький технічний ліцей Запорізької міської ради 
Запорізької області,  
вул. Залізнична/ 
вул. Інститутська, 11/2 

електроплита, інвентарний номер 101490023, шафа пекарська 
ШПЗ-1, інвентарний номер 101490056,  мікрохвильова піч, 
інвентарний номер 1113045Б, холодильник «Атлант ХМ -6024», 
інвентарний номер 10149198Д 

 

 

 


